Indeling bardiensten vrijdag en zondag 2021-2022
Beste trainers,
Bijgaand het bardienstschema voor de vrijdag/zondag trainingen komend seizoen. Lees s.v.p. eerst
onderstaande opmerkingen en zorg daarna voor een zo goed mogelijk indeling binnen het team.
Dank aan iedereen die tips/suggesties gegeven heeft, kritisch meegelezen, en natuurlijk aan wie de
eerste bardiensten al heeft geregeld voordat er duidelijkheid was. Bij onoverkomelijke problemen,
vragen, suggesties, etc. stuur me svp een persoonlijk bericht. Succes met het indelen binnen de
teams. Op naar het sportief en gezellig seizoen!

Een indeling per team voor de B, C, D, E, F (ik-polo) teams en baby/peuterzwemmen.
Het gaat om de volgende blokken. Je ziet in de tabel aan het tijdstip welk blok het betreft.




Vrijdag 19:00 – 20:45
Zondag 9:00 – 10:15
Zondag 10:15 – 11:30

Het getal 1 of 2 in de laatste kolom slaat op het aantal mensen dat dan verwacht wordt. Je staat
altijd met 2 dus soms met iemand van een ander team.
Probeer s.v.p. binnen het team te ruilen indien gewenst.
Zorg dat er binnen jouw team 1 aanspreekpunt is voor het schema. Die kan bewaken dat
instromende/uitstromende kinderen meegenomen worden in de planning.
De bardiensten zijn zo goed mogelijk rondom de eigen training gepland.
De bardiensten zijn zo goed mogelijk verspreid over het seizoen. Tevens zo gepland dat je als team
nooit én vrijdag én zondag aan de beurt bent. Let wel op met wedstrijden (volgende punt).
Er is geen rekening gehouden met de competitie. Het kan daardoor voorkomen dat je 2 dagen
achter elkaar iets moet regelen (verschillende ouders..?). Of zelfs 2x op dezelfde dag als je zondag
thuis speelt en ’s ochtend ook bardienst hebt. In dat soort situaties, als je wilt, benader svp een
ander team om een dienst onderling te ruilen.
Ik heb geen email adressen daarom via Whatsapp. Mocht het niet goed leesbaar zijn en je krijgt het
niet geopend, app me svp je emailadres.

Baby- & Peuterzwemmen
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Zondag zwemmen 8.30-9.30. Onderling
regelen wie er 9.00 al kan zijn.

Ik-polo (F)

EG3

Slechts 4x op vrijdag, training tot 20.00,
bardienst tot 20:45. Graag onderling regelen
wie dat kunnen/willen invullen.
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